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Maj – miesiąc Maryi

∎ Litania
Loretańska

R

ozpoczął się maj. Miesiąc ten jest w szczególny sposób poświęcony
Matce Bożej. W kościołach,
przy przydrożnych krzyżach, kapliczkach i figurach
odprawiane jest nabożeństwo tzw. majowe, w czasie
którego wierni modlą się
słowami Litanii do Najświętszej Maryi Panny, zwanej
także Litanią Loretańską.
Historia powstania Litanii
Loretańskiej jest trudna do
ustalenia. Najprawdopodobniej powstała we Francji ok.
XII w. Niektóre źródła podają,
że część wezwań zawartych w
Litanii znajdowała się w Litanii do Wszystkich Świętych,
zaś dodawane z biegiem czasu
tytuły maryjne stawały się coraz liczniejsze i utworzyły
nową grupę, która oderwała
się i utworzyła nową litanię.
Nazwa litanii „Loretańska”
wiąże się z włoskim miasteczkiem Loreto, w którym znajduje się sanktuarium maryjne.
Wierzono, że w nocy z 9 na 10
grudnia 1294 r. został tam
przeniesiony przez aniołów
Domek Nazaretański, w którym Maryja urodziła się i wychowała, doświadczyła zwiastowania i w którym mieszkał

w dzieciństwie Jezus Chrystus.
W Loreto odmawiano litanię
już w okresie średniowiecza,
była tam szczególnie propagowana i odmawiana przez pielgrzymów. Pierwsze świadectwo jej używania w sanktuarium pochodzi z 1531 r. W Loreto litania przybrała ostateczną formę i zaczęła rozprzestrzeniać się w całym Kościele. Po raz pierwszy ukazała
się drukiem w 1572 r. we Florencji i zawierała 43 wezwania. Tekst litanii miał przedłożyć w 1578 r. do zatwierdzenia papieżowi Grzegorzowi
XIII archidiakon Guido Candiotti. W 1587 r. została oficjalnie zatwierdzona przez Papieża Sykstusa VI. Natomiast
Papież Benedykt XIV urzędowo ją zatwierdził i zezwolił
stosować w publicznym kulcie
Kościoła. W 1631 r. zakazano
wprowadzania
wszelkich
zmian w litanii bez zezwolenia
Stolicy Apostolskiej, co bezpośrednio wpłynęło na jej ujednolicenie i upowszechnienie.
Wezwania Litanii Loretańskiej podlegały zmianom, z
biegiem czasu oraz w zależności od potrzeb i okoliczności
usuwano lub wzbogacano ją
nowymi wezwaniami. W ciągu
kilku wieków oficjalnie dodano następujące inwokacje:
„Wspomożenie
wiernych”
przypisywane Piusowi V w

związku ze zwycięstwem nad
Turkami pod Lepanto (1571
r.); „Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta” - Piusowi
IX, dzień przed ogłoszeniem
dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP (1854 r.); z kolei
Leon XIII wprowadził wezwanie „Królowo Różańca Świętego” (1883 r.) oraz „Matko
dobrej rady” (1903 r.). W 1908
r. Kościół w Polsce uzyskał
zgodę na włączenie tytułu
„Królowo Korony Polskiej”
(przekształcone po II wojnie
światowej w „Królowo Polski”). „Królowo pokoju” włączył Benedykt XV (1917 r.), a
papież Pius XII - „Królowo
wniebowzięta” (1950 r.) w
związku z ogłoszeniem dogmatu o Wniebowzięciu NMP;
po ogłoszeniu w 1954 r. święta
Maryi Królowej Świata, w niektórych kościołach przyjęto
wezwanie „Królowo świata”;
„Matko Kościoła” (tytuł nadany przez Pawła VI w czasie
Soboru Watykańskiego II) Jan
Paweł II przyznał prawo Konferencji Episkopatów do włączenia go do litanii (1980); Janowi Pawłowi II zawdzięczamy też wezwanie „Królowo
Rodziny” (1995). Dekretem z
8 listopada 2014 r. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zezwoliła,
by w Polsce w treści litanii mogło być dodane wezwanie:
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„Matko Miłosierdzia”, które
jest umieszczone po wezwaniu: „Matko Łaski Bożej”.
Litanii Loretańskiej możemy wyróżnić trzy wątki:
pierwszy rozpoczynający się
wezwaniem "Święta Maryjo"
(wiąże się z dwoma podstawowymi prawdami maryjnymi:
macierzyństwem i dziewictwem), drugi zaczynający się
wezwaniem
"Zwierciadło
sprawiedliwości" a kończący
"Wspomożenie wiernych" pokazuje piękno i doskonałość
Matki Jezusa oraz trzeci wątek
począwszy od zawołania "Królowa Aniołów" (w tej części
wzywamy Maryję jako uwielbioną Królową wszystkich
zbawionych, a także tych, którzy jeszcze zmagają z ziemskimi słabościami).
Zachęcamy wszystkich do
udziału w nabożeństwach majowych.
GL ∎

∎ „Chwalcie łąki
umajone…”

S

łowa tej pięknej i starej
pieśni
nieodzownie
wiążą się z odprawianymi w
maju nabożeństwami.
Pieśń ta ułożona przez jezuitę
Karola
Antoniewicza
(1807-1852) zdobyła popularność wraz z rozpowszechnieniem się nabożeństwa majowego (jest on również autorem pieśni „W krzyżu cierpienie”). Jednak początki tego nabożeństwa są znacznie starsze.
Już w V w. na Wschodzie w
pieśniach sławiono Maryję
Pannę. W krajach chrześcijańskiej Europy poświęcenie

maja jako miesiąca czci Matki
Bożej pojawiło się dopiero na
przełomie XIII i XIV w. dzięki
hiszpańskiemu królowi Alfonsowi X, który zachęcał aby
wieczorami gromadzić się na
wspólnej modlitwie przed figurami Bożej Rodzicielki. Od
XVI w. za sprawą upowszechnienia druku nabożeństwa
stawały się coraz bardziej popularne. Po raz pierwszy maj
został nazwany miesiącem
Maryi w wydanej w 1549 r. w
Niemczech książeczce „Maj
duchowy”.
Ojcem nabożeństw majowych jest żyjący w Neapolu na
przełomie XVII i XVIII w. jezuita ojciec Ansolani. Organizował on w kaplicy królewskiej
specjalne koncerty pieśni maryjnych, które kończył uroczystym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.
Wielkim propagatorem tej
formy czci Matki Bożej był
również jezuita - ojciec Muzzarelli, który w 1787 r. wydał
specjalną broszurkę, którą rozesłał do wszystkich włoskich
biskupów. On również wprowadził nabożeństwo majowe
w kościele Il Gesu w Rzymie.
Rozpowszechnił je również w
Paryżu, towarzysząc papieżowi Piusowi VII podczas koronacji Napoleona Bonaparte.
To właśnie Pius VII obdarzył
nabożeństwo majowe pierwszymi odpustami. W 1859 r.
Papież Pius IX zatwierdził obowiązującą do naszych czasów
formę nabożeństwa, składającego się z Litanii Loretańskiej,
nauki kapłana oraz uroczystego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

W Polsce pierwsze nabożeństwo majowe wprowadzili
jezuici w Tarnopolu (1838 r.),
misjonarze w Warszawie w
kościele Św. Krzyża (1852 r.),
ksiądz Golian w Krakowie
(pierwsze nabożeństwo majowe odbyło się w kościele Św.
Piotra w 1856 r., następnie odprawiano je w kościele Mariackim) i we Włocławku biskup Marszewski (1859 r.). W
połowie XIX wieku nabożeństwo majowe przyjęło się we
wszystkich prawie krajach.
GL ∎

Słowo Boże na niedzielę

∎ Abyście się
wzajemnie
miłowali

I czytanie: Dz 10, 25-26. 3435. 44-48
II czytanie: 1 J 4, 7-10
Ewangelia: J 15, 9-17
Słowa Ewangelii
ezus powiedział do swoich
uczniów:
«Jak Mnie umiłował Ojciec,
tak i Ja was umiłowałem.
Trwajcie w miłości mojej! Jeśli
będziecie zachowywać moje
przykazania, będziecie trwać
w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca
mego i trwam w Jego miłości.
To wam powiedziałem, aby
radość moja w was była i aby
radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie,
abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie
swoje oddaje za przyjaciół
swoich.
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Wy jesteście przyjaciółmi
moimi, jeżeli czynicie to, co
wam przykazuję. Już was nie
nazywam sługami, bo sługa
nie wie, co czyni jego pan, ale
nazwałem was przyjaciółmi,
albowiem oznajmiłem wam
wszystko, co usłyszałem od
Ojca mego.
Nie wy Mnie wybraliście, ale
Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i
owoc przynosili, i by owoc
wasz trwał – aby Ojciec dał

wam wszystko, o cokolwiek
Go poprosicie w imię moje. To
wam przykazuję, abyście się
wzajemnie miłowali».
Rozważanie
zczera i głęboka miłość do
Boga zaczyna się od miłości do bliźniego. Dlatego najpierw powinniśmy prawdziwie pokochać tych, którzy są
najbliżej -naszą rodzinę. Dopiero wówczas to uczucie będziemy w stanie rozszerzać na
innych. Łatwo bowiem kochać

S
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na odległość, deklarować
przyjaźń wobec tych, co są daleko. Najbliższych miłować
jest zawsze najtrudniej. Żyjąc
pod jednym dachem, obrastamy we wzajemne pretensje,
żale, winy… Wobec najbliższych często czujemy się
usprawiedliwieni z naszej obojętności i skamieniałego
serca. Znając ich wady i słabości, potrafimy też boleśnie zranić.
O. JAROSŁAW KRAWIEC OP
„EWANGELIA 2018” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

1. W środę w czasie mszy świętej o godz. 18.00
poświęcenie sztandaru Żywego Różańca i
miejscowości Połchówka.
2. Spotkanie dla dzieci przed pierwszą komunią świętą we wtorek i czwartek o godz.
15.30 (grupa I) i 16.30 (grupa II). Spotkanie
dla kandydatów do sakramentu bierzmowania w niedzielę po mszy o godz. 10.00.
3. W sobotę uroczystość pierwszej komunii
świętej – dzieci wraz z rodzicami i gośćmi
gromadzą się przy krzyżu misyjnym o godz.
8.45 grupa I i 10.15 grupa II. O godz. 16.00
nabożeństwo majowe z wręczeniem pamiątek w kaplicy św. Benedykta w Starzyńskim
Dworze, a o godz. 21.00 Apel Jasnogórski w
kaplicy NSPJ w Werblini. Spowiedź święta
przed uroczystością dla dzieci, rodziców i
bliskich w piątek w godz. od 16.30 do 18.00.
Dzieci uczestniczą w biały tygodniu w niedzielę o godz. 10.00, a w dni zwykłe o godz.
18.00. Wyjazd po komunii świętej będzie
miał miejsce w czwartek 17 maja o godz.
7.45. Zapisy w poniedziałek w biurze parafialnym.
4. W przyszłą niedzielę uroczystość rocznicy
Komunii Świętej w czasie mszy o godz.
12.00. - zapraszamy dzieci wraz z rodzicami
i rodzicami chrzestnymi. Spotkanie dla
dzieci na plebanii w piątek o godz. 15.30.
5. Rozpoczęliśmy miesiąc maj – zachęcamy do

6.

7.
8.

9.

modlitwy ku czci Matki Bożek. Nabożeństwa Maryjne w kościele w Starzynie o godz.
17.45, w Werblini i w Starzyńskim Dworze
przed mszami świętymi. Zachęcamy także
do modlitwy przy kapliczkach i krzyżach
przydrożnych.
W przyszłą niedzielę pierwsze w tym roku
czuwanie fatimskie, ofiarowane w intencji
mieszkańców Werblini. O godz. 17.30 różaniec fatimski, następnie msza święta i procesja wokół kościoła ze świecami.
U ministrantów do nabycia nowy numer
„Gościa Niedzielnego” i „Głosu Michała Archanioła”.
Zapowiedzi przedślubne: II-ga: Kamil Lewiński i Agnieszka Maria Orzeł z par. Starzyno; II-ga: Paweł Białk z par. Gościcino i
Monika Chamerek z par. Starzyno.
Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w
Werblini i w Starzyńskim Dworze, za pamięć o krzyżach przydrożnych i kapliczkach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła rodzicom dzieci pierwszokomunijnych, a w
tym tygodniu prosimy również rodziców
dzieci pierwszokomunijnych.

∎ Intencje mszalne

Poniedziałek, 7 maja 2018 r.
07:00 + Jan Pipka (7 gr.)
18:00 + Rodzice Józef i Stefania Liss, chrze-
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śniak Leszek
Papieska intencja na maj
Wtorek, 8 maja 2018 r.
Intencja ewangelizacyjna: Aby
– Uroczystość św. Stanisława,
wierni świeccy wypełniali swoją
biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski
specyficzną misję, wykorzystu07:00 + Jan Pipka (8 gr.)
jąc swoje twórcze zdolności, by
18:00 + Rodzice Stefan i Stanisława Kromliccy, brat Paweł
odpowiadać na wyzwania dziŚroda, 9 maja 2018 r.
siejszego świata.
07:00 + Ojciec chrzestny Stanisław Dettlaff
17:00 Nowenna Werblinia: + Marta Kunc (r. śm.); + Jan Myśl tygodnia
Rompca; + Mąż Jarzy Dolmierski (dn. ur.); + Eryka Styn
„Iść choćby wolno,
(m-c po śmierci); + Jan Blar i brat Błażej
ale nigdy się nie cofać”
18:00 Nowenna Starzyno: Do Matki Bożej z prośbą o Boże
A. Lincoln ∎
błogosławieństwo i potrzebne łaski dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodzin; Do Matki Bożej z podzię- Redakcja: Damian Pulczyński,
kowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogo- Piotr Plasun.
sławieństwo w rodzinie i gospodarstwie; O zdrowie Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu
i Boże błogosławieństwo dla sióstr I Róży Żywego Ró- oraz artykuły do publikacji prosimy
kierować na adres mailowy redakcji:
żańca ze Starzyna; Do Matki Bożej Królowej Polski o biuletyn@parafiastarzyno.pl.
zdrowie i błogosławieństwo dla członkiń IV Róży Ży- Każdy numer biuletynu zamykany jest
wego Różańca ze Starzyna; Do MB z prośbą o Boże bło- w czwartek wieczorem. Archiwalne
biuletynu znajdują się na strogosławieństwo dla członkiń III Róży Żywego Różańca numery
nie internetowej parafii. Pozyskane
ze Starzyna; O Boże błogosławieństwo dla mieszkań- ofiary przekazywane są na fundusz miców Połchówka przez wstawiennictwo Św. Stanisława nistrancki naszej parafii.
Biskupa; + Jan Pipka (9 gr.); + Rodzice Tekla i Michał
Dettlaff, Zygmunt, Albin, Irena i Leon; + Stefan Dominik
(dn. ur.); + Brunon i Łukasz Licau; + Zofia i Paweł
Muttka, Błażej Lantowski; + Józef i Leonia Obercich,
dziadkowie z obojga stron
Czwartek, 10 maja 2018 r.
07:00 + Jan Pipka (10 gr.)
18:00 + Ojciec Czesław Rutha, brat Roman
Piątek, 11 maja 2018 r.
07:00 + Jan Pipka (11 gr.)
18:00 + Ojciec Alfred Pliński
Sobota, 12 maja 2018 r.
07:00 + Brunon i Łukasz Licau
18:00 + Jan Pipka (12 gr.)
Niedziela, 13 maja 2018 r.
– Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
07:00 + Jan Pipka (13 gr.)
08:30 Werblinia: + Franciszek Goyke (dn. ur.),
Sebastian Goyke
10:00 + Rodzice Teodora i Jan Licau
12:00 + Rodzice Anna i Stefan Lieske
18:00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne – od II Róży Żywego Różańca z Werblini

